
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-6611-LOC-1/2018
Заводни број: 05-353-46/2018
Дана 25. априла 2018. године
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Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Влашкалић Велибора из Сивца, улица Петра 
Драпшина бр.32, поднетог преко пуномоћника Дике Лазића из Црвенке, улица Моше 
Пијаде бр. 49, на основу члaна 53а став 1 и 5 Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи 
("Службeни глaсник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14 и 
145/14), члана 2 Уредбе о локацијским условима ("Службeни глaсник РС", број 35/2015, 
114/2015 и 117/2017), члана 118 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", 
број 18/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 
16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/16 и 2/2017), овлашћења начелника 
општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017. године и Плана 
генералне регулације насеља Сивац("Службени лист општине Кула", број 20/12) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ТОВ ЈУНАДИ П+0, КАПАЦИТЕТА 40 КОМАДА, СА 

ОСОЧНОМ ЈАМОМ НА К.П. 3922 К.О. СИВАЦ И СА ПРАТЕЋИМ ПРИКЉУЧЦИМА  
НА К.П. БРОЈ  3920 и 3921 К.О. СИВАЦ

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима 
градње на к.п. 3922 к.о. Сивац и све услове за израду техничке документације.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска  
општина

површина грађевинскупарце
лу чини

врста земљишта носиоц права на 
земљишту

3920 Сивац 4а 56m² к.п. број 3920 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Влашкалић 
Велибор

3921 Сивац 5а 74m² к.п. број 3921 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Влашкалић 
Велибор

3922 Сивац 15а 33m² к.п. број 3922 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Влашкалић 
Велибор

2. Плански документ
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издаје се на основу План генералне регулације насеља Сивац("Службени лист општине 
Кула", број 20/12)

просторна целина блок број 72
планирана зона Зона породичног становања претежно пољопривредног типа

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката објекат за тов јунади са осочном јамом
1. објекат за тов јунади-капацитета 40 комада

2. осочна јама

тип објеката слободно-стојећи објекти
категорија објеката А
класификациони број 
објеката

127111

бруто површина објеката 1. објекат за тов јунади - 199 m²

2. осочна јама- приближно 25,15 m²

висина / дубина 1. објекат за тов јунади - висина 3,99 m
2. осочна јама- дубина 2,7 m

спратност 1. објекат за тов јунади - П+0

индeкс зaузeтoсти 0,12%(макс. 30%)
да ли је објекат главни или 
други на парцели

1. објекат за тов јунади- главни објекат
други на парцели 2. осочна јама- други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

на к.п. 3922 к.о. Сивац нема постојећих изграђених објеката.

Етапност градње Једна фаза

4. Правила за изградњу 

Положај објеката у односу 
на регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

Планирани објекат за тов јунади је удаљен од регулационе линије oкo 
58 m, док је планирана осочна јама удаљена од регулационе линије 
око 48 m. Планирани објекат за тов јунади је удаљен од парцеле к.п. 
3928 к.о. Сивац од 0,59 m до 2,11 m, док је планирана осочна јама, од 
исте парцеле, удаљена око 3 m. Планирани објекат за тов јунади је 
удаљен од парцеле к.п. 3930 к.о. Сивац од 0,48 m до 0,55 m. 
Планирани објекат за тов јунади је удаљен од парцеле к.п. 3923 к.о. 
Сивац од 8,44 m до 9,48 m, док је планирана осочна јама, од исте 
парцеле, удаљена око 35 m. 
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Ограђивање грађевинске 
парцеле

Економски део парцеле оградити оградом зиданом или транспарентном 
која спречава неконтролисан улазак у економски део парцеле мах 
висине 2,0m. Висина ограде може бити и већа уз сагласност 
власника−корисника парцеле односно објекта према којој се ограда 
поставља.
Зидана и друге врсте ограда унутар блока у стамбеном делу парцеле је 
мах висине 2,0m омогућава се и већа висина под условом да се 
предходно прибави сагласност власника-корисника парцеле односно 
објекта према којој се ограда поставља;
Зидана и друге врста ограда пoстaвљajу сe нa мeђну или на 
регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капија буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Капије се отварају унутар 
парцеле. Ограде на регулацији је висине до 2,0m.  

Паркирање возила Паркирање возила власник објеката треба да обезбеди на сопственој 
грађевинској парцели.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод снабдевање водом ће се вршити са постојећег прикључка на к.п. 3920 
к.о. Сивац, у складу са условима ЈКП "Радник" Сивац, број 347/18 од 
20.04.2018. године

Атмосферска канализација одводњавање атмосферских вода са платоа и кровних површина 
вршити у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из Новог 
Сада, број I-503/5-18,  од 12.04.2018. године.

Фекална канализација Санитарно-фекалне отпадне воде се испуштају у водонепропусну 
септичку јаму, у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из 
Новог Сада, број I-503/5-18,  од 12.04.2018. године.

Отпадне воде За технолошке отпадне воде, настале у процесу одржавања штала и 
простора око њих, осоку, чврста ђубрива и др. предвидети уређену 
депонију на водонепропусној подлози, као и објекте за ретензију 
(таложнике) течне фазе у складу са Водним условима ЈВП "Воде 
Војводине"из Новог Сада, број I-503/5-18,  од 12.04.2018. године.

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна нисконапонска 
мрежа

нови објекат се прикључује на електродистрибутивну мрежу преко 
постојећег прикључка на к.п. 3921 к.о. Сивац у скалду са Условима за 
пројектовање и прикључење издатим од Електродистрибуције огранак 
у Сомбору, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-98233/18, од 10.04.2018. године

Саобраћајна инфраструктура
Колски и пешачки приступ 
парцели

Колски приступ до к.п. 3922 к.о. Сивац ће се вршити преко постојећег 
колског прикључка на к.п. 3921 к.о. Сивац, а преко парцеле к.п. 3921 
к.о. Сивац у складу са условима за пројектовање и прикључење 
издатих од ЈКП "Комуналац" Кула, број 1192/2018, од 17.04.2018. 
године.

Услови за пројектовање

Водни услови у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из Новог Сада, број 
I-503/5-18,  од 12.04.2018. године 
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6. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Ови локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу и 
издавање грађевинске дозволе - члан 135. Закона o плaнирaњу и изгрaдњи ("Службeни 
глaсник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
члан 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службeни глaсник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
⦁ Извод из пројекта за грађевинску дозволу
Пројекат за грађевинску дозволу. 
⦁ Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење 
решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију
⦁ Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је 
то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом
     Пројекат за грађевинску дозволу мора садржати:
- пројекте прикључака на инфраструктуру и унутрашње инсталације у складу са Законом 
о планирању и изградњи и Правилницима;
- објекте предвиђене Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из Новог Сада, број 
I-503/5-18,  од 12.04.2018. године, као што су: уређена депонија на водонепропусној 
подлози, објекте за ретензију (таложнике) течне фазе и водонепропусну септичку јаму;
- колски прикључак заједно са интерном саобраћајницом на к.п. 3921 и 3922 к.п. Сивац.
      Како се објекти граде на к.п. 3922 к.о. Сивац, а на инсталације се прикључују преко 
к.п. 3920 и 3921 к.о. Сивац, потребно је доставити извод из листа непокретности као 
доказ да су катастарске парцеле истог власника.

    У извештају техничке контроле пројектне документације обавезно је посебно навести 
да је пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са водним условима ЈВП "Воде 
Војводине" из Новог Сада, број I-503/5-18,  од 12.04.2018. године.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека 
важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине 
Кула, у року од три дана од дана достављања.

Саставни део локацијских услова су: 
⦁ Извод из Плана генералне регулације насеља Сивац("Службени лист општине Кула", 
број 20/12)
⦁ Диспозиција планиране изградње објекта за тов јунади П+0, капацитета 40 комада, 
са осочном јамом на к.п. 3922 к.о.Сивац и са пратећим прикључцима на к.п. број 3920 и 
3921 к.о. Сивац
⦁ Копија катастарског плана водова
⦁ Водни услови, ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада, број I-503/5-18,  од 12.04.2018. 
године
⦁ Услови за пројектовање и прикључење издати од ЈКП "Комуналац" Кула, број 
1193/2018, од 17.04.2018. године
⦁ Услови за пројектовање и прикључење издати од Електродистрибуције огранак у 
Сомбору, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-98233/18, од 10.04.2018. године
⦁ Услови за пројектовање и прикључење издати од ЈКП "Радник" Сивац, број 347/2018, 
од 20.04.2018. године
⦁ Идејно решење приложено уз захтев
⦁ Сагласност суседа (Потпара Милош)
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Обрадила: Милана Бокић, мастер. инг. арх.

Доставити:
⦁ Подносиоцу захтева, електронским путем
⦁ Објављивање у електронском облику путем интернета
⦁ Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику 
⦁ Архиви

                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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